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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414علميللبنات المأمون ثانويةاحمد صالح صهيب ميسون1101512116066

الطب/النهرين جامعة666علميللبنين الغزالية اعداديةيوسف يعقوب كاظم علي2101611008073

المسيب/  الهندسة/بابل جامعة523علميللبنين القدس اعداديةحسين علي عمار علي3101611014094

الطب/بغداد جامعة691علميللبنات السياب ثانويةحميد عبد اسعد هدى4101612077101

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.2علميالمنصور-  المتميزات ثانويةكاظم حسين علي زهره5101612078040

العلوم/بغداد جامعة525علميللبنات االهلية التفوق اعداديةخليل المحسن عبد نبيل نور6101612086151

الصيدلة/بغداد جامعة630علميللبنات الرسالة اعداديةموسى عباس مهدي صفا7101612115115

الطب/بغداد جامعة691علميللبنات بغداد اعداديةرشيد االله عبد عمار اماني8101612117007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422علميللبنات بغداد اعداديةعزيز صالح صالح ديانا9101612117025

الطب/المستنصرية الجامعة644علميللبنات الفاروق اعداديةرسن سعدون علي رقيه10101612119045

األعالم/بغداد جامعة464ادبيللبنات الجامعة ثانويةكاظم جعفر باسل زينب11101622091020

اللغات/بغداد جامعة431ادبيللبنات االيالف ثانويةمحمد ناجي محمد زينب12101622104006

االعمال اقتصاديات/النهرين جامعة518ادبيللبنات الفاروق اعداديةعباس فاضل فكري هاجر13101622119047

الهندسة/بغداد جامعة620علميللبنين المحبة اعداديةعلي الحسين عبد عالء عباس14111611003021

المائية الموارد هندسة/الخضراء القاسم جامعة540علميللبنين الفقار ذو اعداديةالحسين عبد تقي صبري حامد15111611006032

الهندسة/المستنصرية الجامعة571علميللبنين الفقار ذو اعداديةحسين هندي هيثم مسلم16111611006170

العلوم/بغداد جامعة493علميللبنين العلمية المحمودية اعداديةحسين حمد الجبار عبد همام17111611023095

العلوم/بغداد جامعة558علميللبنين السياب اعداديةاالمير عبد الحسين عبد مثال صادق18111611028024

االسنان طب/الكوفة جامعة647علميللبنين السياب اعداديةاالمير عبد الحسين عبد مثنى مصطفى19111611028047

العلوم/بغداد جامعة530علميللبنات الجمهورية اعداديةرشيد محمود اسام طيبه20111612068080

الهندسة/بغداد جامعة582علميللبنات حماة اعداديةنجم حربي حافظ نور21111612084138

العلوم/بغداد جامعة509علميللبنات رفيدة ثانويةمحمد ناجي عالء نور22111612106065

للبنات التربية/بغداد جامعة447ادبيللبنات زبيدة ثانويةعباس كامل يحيى روان23111622108032

الفلسفة/اآلداب/المستنصرية الجامعة392ادبيللبنات المصطفى اعداديةجبر حنون فراس حنين24111622110030

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة431ادبيللبنات المصطفى اعداديةعسكر ولي الرحيم عبد نور25111622110114

النفس علم/اآلداب/بغداد جامعة410ادبيللبنات وهران ثانويةالوهاب عبد جميل سالم روان26111622115009

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية/المستنصرية الجامعة439ادبيللبنات العلم نور ثانويةعلي كريم عالء زينب27111622118012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368ادبيللبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةعلي عبد الزهرة عبد سعد احمد28121521201004

اللغات/بغداد جامعة424ادبيالشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةكاظم مناتي عدنان رسل29121522111003

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة376ادبيللبنات الخمائل اعداديةجعفر عباس خضير تبارك30121522127015

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568علميللبنين السبطين اعداديةحسين علي محمد ذر ابو حسين محمد31121611025122
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واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة480علميللبنين السبطين اعداديةعلي عبد الحسين عبد علي محمد32121611025133

العلوم/بغداد جامعة524علميللبنين الكاظمية اعداديةمهنا طارق وميض هللا عبد33121611030163

الهندسة/قار ذي جامعة612علميللبنين الكاظمية اعداديةالرزاق عبد الوهاب عبد محمد قاسم34121611030215

الطب/النهرين جامعة666علميللبنين الكاظمية اعداديةالحسين عبد الجبار عبد رضا مهدي35121611030319

الزراعة/بغداد جامعة411علميللبنين الشروق اعداديةمحمد باقي جليل ياسر36121611032177

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة458علميللبنات الخلود ثانويةتوفيق علي محمد حسين جمانه37121612093014

الهندسة/بغداد جامعة599علميللبنات الخلود ثانويةتوفيق علي محمد حسين فاطمه38121612093055

الطب/النهرين جامعة655علميللبنات الفوز اعداديةيوسف محمد سليم زهراء39121612094090

الهندسة/المستنصرية الجامعة606علميللبنات الفوز اعداديةعبد نجم محمد زهراء40121612094105

الهندسة/المستنصرية الجامعة572علميللبنات بابل ثانويةعالوي حسين محمد ايالف41121612095007

الطب/النهرين جامعة678.6علميللمتميزات الكوثر ثانويةحنش كريم عباس زينب42121612109030

العلوم/بغداد جامعة566علميللبنات العزة اعداديةكاظم جعفر ماهر ياسمين43121612118135

العلوم/بغداد جامعة579علميللبنات الضحى ثانويةحسين كاظم داخل رسل44121612121013

الحقوق/النهرين جامعة547ادبيللبنين الرضا االمام اعداديةكاظم حسن صالح علي45121621003080

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة419ادبيللبنين الثائر ثانويةعبد كشاش عباس منتظر46121621011074

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة463ادبيللبنين السبطين اعداديةالصاحب عبد محمد نديم هشام47121621025112

اللغات/بغداد جامعة437ادبيللبنين الشروق اعداديةعلوان عناد محمد محمود48121621032134

اآلداب/المستنصرية الجامعة397ادبيللمكفوفين الصدر اسماعيل السيد حسين السيد ثانويةسعيد عيسى المطلب عبد مريم49121622042003

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة469ادبيللبنات االزدهار اعداديةمطرود جبار حسين خديجه50121622090006

االعالم/العراقية الجامعة432ادبيللبنات النصر اعداديةبدن حسين الكريم عبد رقية51121622112032

القانون/بغداد جامعة583ادبيللبنات عمارة ام ثانويةيوسف الرضا عبد فراس حوراء52121622117011

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة387ادبيللبنات عمارة ام ثانويةصالح مهدي قاسم هبة53121622117039

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة397علميللبنين الفراهيدي إعداديةابراهيم رزاق قاسم محمد54131511015082

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة425علميللبنين المركزية االعداديةسعيد مهدي فالح حسن55131611010033

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة504علميللبنين المعري العالء ابي اعداديةعلي رحيم علي مصطفى56131611012254

الهندسة/المستنصرية الجامعة570علميللبنين الفراهيدي إعداديةمحمد سلمان سعدي محمد57131611015073

الهندسة/المستنصرية الجامعة556علميللبنين الشماسية اعداديةحسين راضي مؤيد باقر محمد58131611023071

الطب/بغداد جامعة682علميللبنين السياب اعداديةمجيد جواد محمد بهاء59131611030033

الهندسة/كربالء جامعة605علميللبنين المستنصرية اعداديةمجيد حاجم الخالق عبد حسين60131611031032

الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة562علميللمتميزين القيروان ثانويةحبيب غضبان سلمان حسين محمد61131611037048

الطب/بغداد جامعة681.6علميللمتميزين القيروان ثانويةكمر محمد قاسم محمد62131611037053
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السياسية العلوم/بغداد جامعة499علميللبنات القناة اعداديةشوكت احمد طلعت علي ساره63131612072032

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة451علميللبنات االستقالل ثانويةسلمان حميدي طالب تمارا64131612075007

الهندسة/بغداد جامعة608علميللبنات البنين ام ثانويةهادي علي محمد حيدر عال65131612080045

الطب/بغداد جامعة688علميللبنات البنين ام ثانويةعباس خزعل علي محمد كوثر66131612080056

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة561علميللبنات البنين ام ثانويةمنصور خزعل انور نبأ67131612080059

الهندسة/المستنصرية الجامعة557علميللبنات االهلية  بغداد سما اعداديةزغير عامر احمد رند68131612087040

العلوم/بغداد جامعة556علميللبنات الرافدين ثانويةمجيد حميد سعد زينب69131612095022

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة455علميللبنات الشعب اعداديةحسين حسن علي عذراء70131612098081

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة449علميللبنات يافا اعداديةمحسن الحسين عبد طالب مريم71131612107085

العلوم/المستنصرية الجامعة476علميللبنات العربي السيف ثانويةحسن صالح لؤي طيبة72131612111072

الطب/بغداد جامعة696.6علميللبنات الحريري اعداديةمحمد االمير عبد عالء أبرار73131612117001

الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613علميللبنات الحريري اعداديةحسان حسين علي آيه74131612117010

الطب/المستنصرية الجامعة650علميللبنات الفردوس اعداديةداود كاظم ضياء زهراء75131612118098

الصيدلة/بغداد جامعة648.1علميللمتميزات االعتزاز ثانويةيحيى حسن وحيد مينا76131612121074

الهندسة/البصرة جامعة619علميللبنين النموذجية الرافدين ثانويةفالح خزعل هللا عبد رقية77131612210004

الهندسة/بغداد جامعة616علميللبنات المسائية االبرار ثانويةمهدي محمد مهدي ساره78131612283010

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة506ادبيللبنين الصادق االمام اعداديةعباس حسن بشير علي79131621002046

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة460ادبيللبنين الشماسية اعداديةحمزة قاسم سمير يوسف80131621023059

القانون/المستنصرية الجامعة536ادبيللبنين المستقيم الصراط ثانويةمحمد كاظم علي امير81131621034014

الجميلة الفنون/بغداد جامعة424ادبيللبنات بلقيس اعداديةالرضا عبد الحسن عبد كاظم غفران82131622071104

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة491ادبيللبنات العربية الثورة ثانويةموسى ابراهيم شاطي رفل83131622093041

الحقوق/النهرين جامعة532ادبيللبنات العربية الثورة ثانويةموسى ابراهيم شاطي زهراء84131622093053

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة413ادبيللبنات الرشيد ثانويةحيدر خليل فريد فاطمه85131622096028

اآلداب/المستنصرية الجامعة410ادبيللبنات الفردوس اعداديةعبد جابر ستار زينب86131622118064

االثار/اآلداب/بغداد جامعة391ادبيللبنين رشد ابن إعداديةباخيله علوان فالح سجاد87141521023072

الخاصة والتربية االطفال رياض/للبنات التربية/العراقية الجامعة384ادبيللبنات الهدى اعدايةعبد حزام عباس جنات88141522077021

العمارة/العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة618علميللبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةموسى حسن عباس الدين نور89141611005076

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة599.2علميللبنين المتميزين ثانويةعلي محمد حسن محمد زيد مؤمل90141611007060

الطب/المستنصرية الجامعة646علميللبنين المتميزين ثانويةعباس فاضل مناضل فاضل محمد91141611007074

والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة539علميزيونة-  بغداد كلية ثانويةقاسم صبري محمد فراس92141611010052

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة541علميللبنين النظامية اإلعداديةمطشر جاسم صالح المهيمن عبد93141611021147
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العلوم/بغداد جامعة532علميللبنين النظامية اإلعداديةناصر حسن نصير عمار94141611021184

الهندسة/ديالى جامعة534علميللبنين الشرقية اإلعداديةسعيد عيسى المطلب عبد موسى95141611022162

الهندسة/بغداد جامعة585علميللبنين الحكمة دار اعداديةحسين محمد سعد تقي محمد96141611026096

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة529علميللبنين األهلية زيونة ثانويةكاظم عبود عدنان مرتضى97141611043054

الهندسة/المستنصرية الجامعة542علميللبنات سومر ثانويةداود عدنان عماد غفران98141612072095

العلوم/بغداد جامعة486علميللبنات عائشة اعداديةعبد عاشور حسن زهراء99141612074061

بغداد/ التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة428علميللبنات الهدى اعدايةشمخي جاسم قيس عفراء100141612077075

األسنان طب/بغداد جامعة646علميللبنات دجلة ثانويةعلي حسين عالء فرح101141612078098

الطب/العراقية الجامعة644علميللبنات الضحى ثانويةباخيله علوان فالح ساره102141612089037

الهندسة/المستنصرية الجامعة548علميللبنات المهج اعداديةجابر كاظم فاضل فاطمه103141612102040

الزراعة/بغداد جامعة436علميللبنات الخنساء ثانويةاحمد طه مقدام خالدة104141612107013

الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة601علميللبنات زينب اعداديةعطيه احمد علي زهراء105141612110052

الكندي طب/بغداد جامعة663علميللبنات زينب اعداديةبدن عيسى الرزاق عبد زينب106141612110064

مائية الموارد/الهندسة/بغداد جامعة572علميللبنات زينب اعداديةجاسم غضبان هادي قبس107141612110101

الطب/بغداد جامعة694علميللبنات األهلية توما القديس ثانويةراضي حسين محمد مريم108141612112076

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة592علميللبنات االهلية العصر زينب اعداديةحسن كاظم سعد رقية109141612123004

العلوم/بغداد جامعة493علميللبنات الناصرة اعداديةمهدي فاضل عباس زهراء110141612133048

العلوم/المستنصرية الجامعة597علميللبنات ايمن ام ثانويةصبيح المحسن عبد احمد رفل111141612134045

الصيدلة/بغداد جامعة645علميللبنات ايمن ام ثانويةجميل عطيه وهيب ريهام112141612134053

للبنات العلوم/بغداد جامعة572علميللبنات ايمن ام ثانويةهاني حسون حمودي الهدى نور113141612134133

االسنان طب/المستنصرية الجامعة635علميللبنات بلقيس اعداديةسلطان محمد ثائر اسراء114141612140005

العلوم/بغداد جامعة524علميللبنات بلقيس اعداديةمحمد رجب ابراهيم سراج115141612140068

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة387ادبيللبنين الحكمة دار اعداديةمنصور عبد جاسم حسين116141621026021

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة452ادبيللبنين البلديات اعداديةعامر غاجي جمعة حسين117141621037080

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة420ادبيللبنين النور شفق اعداديةدعيم كوكز صبار جعفر118141621061011

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة504ادبيللبنات حطين ثانويةحسن فالح هيثم ساره119141622068030

اآلداب/المستنصرية الجامعة405ادبيللبنات صفية اعداديةمراد عريبي محمد نور120141622075196

القانون/بغداد جامعة545ادبيللبنات الكرامة اعداديةشاة مراد عصام زهراء121141622111031

اآلداب/المستنصرية الجامعة398ادبيللبنات الرتاج ثانويةفرج هاشم فيصل ميعاد122141622121045

السياسية العلوم/بغداد جامعة459ادبيللبنات االهلية العصر زينب اعداديةالحسين عبد عارف محمد هبة123141622123004

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة493ادبيللبنات ايمن ام ثانويةعامر غاجي جمعه رسل124141622134018
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واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة487ادبيللبنات العربي الخليج ثانويةناجي الواحد عبد منذر زينب125141622135031

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة487ادبيللبنات العربي الخليج ثانويةناجي الواحد عبد منذر فاطمه126141622135053

االسنان طب/المستنصرية الجامعة633علميللبنين قتيبة اعداديةكاظم صبير قاسم محمد127151611004088

العلوم/المستنصرية الجامعة510علميللبنين الحسين ثورة اعداديةحسين غالي محمد مصطفى128151611007251

العمارة/العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة617علميللبنين المصطفى اعداديةسريح صالح مرتضى العابدين زين129151611009058

العلوم/المستنصرية الجامعة494علميللبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةصالح مهدي باسم حسين130151611018014

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة456علميللبنات االزور بنت خولة اعداديةألعيبي طالب محمد سجى131151612046115

للبنات التربية/بغداد جامعة466علميللبنات االزور بنت خولة اعداديةمولى قاسم حسين الهدى نور132151612046179

العلوم/المستنصرية الجامعة520علميللبنات الهدى اعداديةيوسف حسن مجيد سرى133151612047070

الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة592علميللبنات الهدى اعداديةمحمد غازي بشير غدير134151612047084

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة483علميللبنات الصدر امنة اعداديةمحسن حسين الرسول عبد حوراء135151612049036

االسنان طب/العراقية الجامعة631علميللبنات الربيع زهرة اعداديةهاشم كاظم عباس رقيه136151612050029

العلوم/المستنصرية الجامعة473علميللبنات االهلية فدك اعداديةحسين علي الحسين عبد مروه137151612059009

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة449ادبيللبنين الغفاري ذر أبي اعداديةعطوان تركي اياد سجاد138151621011014

اللغات/بغداد جامعة410ادبيللبنات النجاة اعداديةمتعب سفاح سعد حوراء139151622042012

التربية/المستنصرية الجامعة446ادبيللبنات االزور بنت خولة اعداديةكريم قحطان عدنان عذراء140151622046037

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية/المستنصرية الجامعة428ادبيللبنات الهدى اعداديةعسكر عودة رياض زهراء141151622047054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة466ادبيللبنات الفيحاء اعداديةهللا عبد مطشر العابدين زين رواء142151622048044

الترجمة/اآلداب/العراقية الجامعة406ادبيللبنات ع العذراء مريم اعداديةحسين علي الرضا عبد شهد143151622054047

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة440علميللبنين المركزية االعداديةمسافر محمد احسان الدين زين144161511001201

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة444علميللبنات الخالصة اعداديةمسافر محمد فداح نور145161512240183

االثار/الكوفة جامعة389ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةمطر عودة عالوي محمد146161521030031

اآلداب/البصرة جامعة395ادبيللبنات الخنساء اعداديةعيسى عبود سليم منتهى147161522230041

الهندسة/واسط جامعة579علميللبنين المركزية االعداديةمخيلف الجبار عبد صفاء أحمد148161611001019

الهندسة/البصرة جامعة598علميللبنين المركزية االعداديةشنيار صالح سجاد اصف149161611001067

الهندسة/واسط جامعة569علميللبنين المعقل اعداديةعلي حامد كاظم حسن150161611019053

الهندسة/البصرة جامعة605علميللبنين القرنة اعداديةعلي عباس زهير رضا151161611027038

االنسانية للعلوم التربية/البصرة جامعة571علميللبنين الفرزدق اعداديةحسن حسين الكريم عبد حسين152161611028052

البحار علوم/البصرة جامعة451علميللبنين الفرزدق اعداديةمجيد فاضل عباس علي153161611028101

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة566علميللبنين العقيدة شهيد اعداديةعباس منصور جميل ابراهيم154161611043003

األسنان طب/بابل جامعة632علميللبنين األهلية الفرات ثانويةخضير عمران عقيل مسلم155161611079092
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المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/البصرة جامعة528علميللبنين األهلية العرب شط ثانويةجعفر مصطفى محمد مخلد156161611084378

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة596علميللبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةثويني بدر خالد حسن157161611085026

العمراني التخطيط/الكوفة جامعة511علميللبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةمناحي علي فتحي حسنين158161611085030

الهندسة/البصرة جامعة604علميللبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةريشان قاسم حامد عبدهللا159161611085080

الهندسة/البصرة جامعة609علميللبنين األهلية البرهان ثانويةمحمد عبدالجليل عدنان علي160161611089109

الهندسة/واسط جامعة576علميللبنين األهلية هللا بقية ثانويةعذاب جمعة كاظم جواد161161611094021

الرياضيات/العلوم/البصرة جامعة472علميللبنين األصفياء اعداديةيوسف هاشم محمد يوسف162161611099046

الطب/البصرة جامعة667علميللبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةمطشر ناصر نعمه سجاد163161611105029

الفقه/الكوفة جامعة556علميللبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةعباس ميرزه فاضل العظيم عبد فاضل164161611105062

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة449علميللبنين االهلية النخبة ثانويةسلمان داود اسامه حسنين165161611126019

الهندسة/المثنى جامعة597علميللبنين االهلية االمال ثانويةمحمد حمود خضر حسين166161611128019

االسنان طب/ميسان جامعة642علميللبنين االهلية االمال ثانويةعامر جواد محسن رضا167161611128027

الهندسة/البصرة جامعة615علميللبنين االهلية الصادق االمين ثانويةفليح الكاظم عبد مجيد حسين168161611131017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419علميللبنين المسائية الدير ثانويةالزم مجيد خليل ازهر169161611364006

االسنان طب/البصرة جامعة651علميللبنات االهلية الرازي ثانويةالشاه عبد حسين يوسف نادين170161612152197

الطب/البصرة جامعة667علميللبنات صيفي بن اكثم اعداديةظاهر كاظم مردان سكينه171161612153054

القرنة/  التربية/البصرة جامعة509علميللبنات القرنة اعداديةعلي عباس زكي زينب172161612154025

الزراعة/البصرة جامعة415علميللبنات القرنة اعداديةطه حمود محمد نور173161612154043

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة514علميللبنات الجامعة ثانويةجمعي حسن امجد فاطمه174161612155015

اآلداب/البصرة جامعة461علميللبنات االهلية العلم مدينة ثانويةسليم مهدي كامل حوراء175161612163004

الهندسة/البصرة جامعة602علميللبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةجابر مهدي محمد زينب176161612165178

اآلداب/البصرة جامعة459علميللبنات المعقل اعداديةعليوي صيهود سمير الهدى نور177161612169093

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة518علميللبنات المعالي اعداديةطالل احمد ضرغام ناديه178161612173056

العلوم/البصرة جامعة548علميللبنات المعرفة ثانويةمضخور خضير راضي ايمان179161612175013

الهندسة/البصرة جامعة607علميللبنات الهارثة اعداديةسميدة شضر الرزاق عبد انوار180161612176030

االسنان طب/قار ذي جامعة645علميللبنات الهارثة اعداديةفاضل علي حسين ايات181161612176031

الهندسة/البصرة جامعة594علميللبنات العربي التراث اعداديةسعيد ناصر عقيل رسل182161612179021

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة488علميللبنات االهلية العرب شط ثانويةجعفر مصطفى مهند آمنه183161612184016

قبول لديه ليس428علميللبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةعامر جواد منصور االء184161612202030

االسنان طب/البصرة جامعة650علميللبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةمسعود داود سلمان ايات185161612202036

الهندسة/البصرة جامعة614علميللبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةعبيد مطر عادل زهراء186161612202084
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الصيدلة/البصرة جامعة639علميللبنات الصواري ذات ثانويةالمحسن عبد السالم عبد محمد اسراء187161612216001

االسنان طب/البصرة جامعة649علميللبنات الصواري ذات ثانويةحمزة هادي صالح البنين ام188161612216002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة505علميللبنات العرب شط اعداديةعبيد صبري شالل مريم189161612226157

الطب/البصرة جامعة679علميللبنات الجمهورية اعداديةناصح جويد كاظم صفا190161612239040

للبنات  التربية/البصرة جامعة455علميللبنات الخالصة اعداديةحسين محمد ابراهيم زهراء191161612240059

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة483علميللبنات الكباسي ثانويةغالي جبار اثير غدير192161612247060

الطب/البصرة جامعة663علميللبنات الكباسي ثانويةحمود يسر قاسم نبأ193161612247073

العلوم/البصرة جامعة546علميللبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةفتحي النبي عبد كاظم منتهى194161612264024

االسنان طب/البصرة جامعة646علميللبنات االهلية البرهان ثانويةجاسم فاضل احمد رسل195161612278008

القانون/البصرة جامعة459ادبيللبنين االجيال اعداديةمحارب دريبي الهادي عبد محمد196161621014040

االنسانية للعلوم التربية/البصرة جامعة441ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةحاجم الكريم عبد ماجد انور197161621030008

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة517ادبيللبنين اليرموك اعداديةسعيد الساده عبد ماجد عباس198161621033019

القانون/البصرة جامعة472ادبيللبنين العباس اعداديةالعزيز عبد النبي عبد الجبار عبد الدين شرف199161621051032

االنسانية للعلوم التربية/البصرة جامعة442ادبيللبنات الهارثة اعداديةسميدة شضر الرزاق عبد بشائر200161622176016

االنسانية للعلوم التربية/البصرة جامعة563ادبيللبنات العربي التراث اعداديةعامر جواد منصور فاطمة201161622179038

القرنة/  التربية/البصرة جامعة419ادبيللبنات الكوثر ثانويةحسين عبود جاسم بتول202161622200008

للبنات  التربية/البصرة جامعة401ادبيللبنات العرب شط اعداديةمهدي منديل رياح ضحى203161622226075

للبنات  التربية/البصرة جامعة473ادبيللبنات الخنساء اعداديةحسن سامي عدنان زينب204161622230024

للبنات  التربية/البصرة جامعة402ادبيللبنات الخنساء اعداديةحسن سامي عدنان وثاب205161622230046

للبنات  التربية/البصرة جامعة410ادبيللبنات دجلة ثانويةمحمد جاسم فالح ابرار206161622243001

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة426ادبيللبنات الزينبيات ثانويةجخير حسين جبار كوثر207161622258031

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة612علميللبنين االبراهيمية اعداديةجابر جهاد حيدر حسين208181611001022

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة437علميللبنين االبراهيمية اعداديةاحمد مصطاف الحسين عبد مصطفى209181611001059

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568علميللبنين بلد اعداديةالمحسن عبد نجيب حازم حسين210181611006032

العلوم/بغداد جامعة579علميللبنين بلد اعداديةعلي الحسين عبد قاصد سجاد211181611006055

الطب/تكريت جامعة637علميللبنين بلد اعداديةاالمير عبد علي الحسن عبد الدين سيف212181611006060

االعمال اقتصاديات/النهرين جامعة551علميللبنين بلد اعداديةالوهاب عبد الرسول عبد معن علي213181611006085

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة617علميللبنين بلد اعداديةعباس خضير باقر محمد214181611006100

الكندي طب/بغداد جامعة651علميللبنين بلد اعداديةجاسم سعيد محمد رشيد نائل215181611006123

االعمال اقتصاديات/النهرين جامعة579علميللبنين بلد اعداديةالوهاب عبد راضي كنعان هاني216181611006126

التمريض/بغداد جامعة625علميللبنين طوز اعداديةفاضل عصمت حسين علي217181611037025
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النفط/الهندسة/بغداد جامعة622علميللبنين الروافد اعداديةحمودي نوري عالء حسنين218181611085021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579علميللبنين الروافد اعداديةحسين فاضل راضي فاضل219181611085071

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة466علميللبنين الروافد اعداديةالغفور عبد سعيد حسيب محمد220181611085081

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة472علميللبنين الروافد اعداديةكاظم عبود عادل محمد221181611085085

الحقوق/تكريت جامعة533علميللبنين الروافد اعداديةلفته علي نبيل مصطفى222181611085092

العلوم/بغداد جامعة489علميللبنين المفيد الشيخ اعداديةحسن ابراهيم اسماعيل هللا عبد223181611127045

الطب/كركوك جامعة658علميللبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةعلي خليل مصطفى علي224181611135014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571علميللبنات بلد اعداديةحسن تركي مزاحم رسل225181612176059

العلوم/تكريت جامعة499علميللبنات بلد اعداديةالمحسن عبد نجيب حازم مريم226181612176140

للبنات التربية/بغداد جامعة459علميللبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةحسين الغني عبد حمودي تبارك227181612205021

الطب/تكريت جامعة638علميللبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةهادي سالم رؤوف نور228181612205093

الصرفة للعلوم التربية/تكريت جامعة481علميللبنات الدجيل اعداديةحاتم نايف رائد اسراء229181612236008

المرضية التحليالت تقنيات/(الدين صالح) الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551علميللبنات الدجيل اعداديةحسن ياسين سامي تقى230181612236033

الهندسة/تكريت جامعة604علميللبنات الدجيل اعداديةعبد حكمت محمد حوراء231181612236042

الهندسة/العراقية الجامعة556علميللبنات الدجيل اعداديةحبيب علي حسن زهراء232181612236062

الهندسة/سامراء جامعة574علميللبنات الدجيل اعداديةعبيد الرسول عبد الهادي عبد والء233181612236156

واالقتصاد اإلدارة/تكريت جامعة449ادبيللبنين االبراهيمية اعداديةحسن كريم حسن حيدر234181621001019

اآلداب/بغداد جامعة422ادبيللبنين بلد اعداديةعلي فاضل هيثم هاشم235181621006029

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة445ادبيللبنين الروافد اعداديةالغني عبد الزهره عبد فائز الغني عبد236181621085025

للبنات التربية/بغداد جامعة510ادبيللبنات الدجيل اعداديةجفات طراد رباح زينه237181622236040

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة512ادبيللبنات الدجيل اعداديةالهادي عبد علوان عزيز شهد238181622236046

السياسية العلوم/الموصل جامعة403ادبيللبنات التقدم ثانويةشاكر الحميد عبد سرمد شهد239201522138056

الطب/كركوك جامعة674علميللبنين المركزية كركوك اعداديةمحمد مصطفى مؤيد طه240201611001133

األسنان طب/بغداد جامعة669علميللبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديههللا عبد قاسم حيدر حسين241201611048109

األسنان طب/بغداد جامعة668علميللبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهيادكار موسى حسين هللا عبد242201611048197

األسنان طب/بغداد جامعة662علميللبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهيادكار موسى علي مهدي243201611048382

الطب/بغداد جامعة678علميللبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهغفور عقيل علي وائل244201611048396

البيطري الطب/كركوك جامعة521.1علميللمتميزين العراق ثانويةحسين الكريم عبد عباس علي245201611050017

الصرفة للعلوم التربية/كركوك جامعة476علميللبنات القلعة ثانويةامين مردان علي قاسم مريم246201612104034

التمريض/كركوك جامعة574علميللمتميزات كركوك ثانويةصابر شاكر نبيل آمنه247201612116002

الطب/كركوك جامعة669.4علميللمتميزات كركوك ثانويةحسن جمال علي مريم248201612116110
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الهندسة/كركوك جامعة606علميللبنات الهدى اعداديةكوثر حسن اياد ايالف249201612117013

العلوم/كركوك جامعة538علميللبنات االزدهار ثانويةسمين الصمد عبد العظيم عبد أفنان250201612118002

الصيدلة/بغداد جامعة680علميللبنات االزدهار ثانويةهللا عبد قاسم حيدر اسراء251201612118007

االنسانية للعلوم التربية/كركوك جامعة552علميللبنات االزدهار ثانويةمهدي اكبر سعدي مريم252201612118086

التمريض/كركوك جامعة573علميللبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةموسى خلف زيدان زهراء253201612124032

الهندسة/الموصل جامعة591علميللبنات اذار 11 اعداديةمرتضى مهدي امين محمد االء254201612136007

الهندسة/ديالى جامعة526علميللبنات فلسطين اعداديةالدين محي الدين نجم غفور روناك255201612140043

الطب/بغداد جامعة690.8علميللبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةعلي صالح احمد زهراء256201612398021

القانون/ السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة398ادبيللنازحين المستقبل ثانويةفهد مجيد رشيد هللا عبد257201621061093

االنسانية للعلوم التربية/كركوك جامعة462ادبيللبنات الهدى اعداديةكوثر حسن اياد فاطمة258201622117038

االنسانية للعلوم التربية/كركوك جامعة461ادبيللبنات النزاهة ثانويةابراهيم خورشيد عدنان زينب259201622130011

واالقتصاد االدارة/كركوك جامعة436ادبيللبنات االهلية االوائل ثانويةمهدي زمان مهدي رؤيا260201622131002

االسالمية العلوم/ديالى جامعة406ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةهللا عبد نجم خالد زمن261211522155053

العلوم/ديالى جامعة493علميللبنين الخالص اعداديةعبد هشام سالم هشام262211611002216

الهندسة/المستنصرية الجامعة542علميللبنين النضال اعداديةمهدي االمير عبد مصطفى امير263211611029012

الكندي طب/بغداد جامعة657علميللبنين النضال اعداديةطه عزاوي طه ياسر264211611029097

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة429علميللبنين قار ذي ثانويةكاظم سهيل حاتم حيدر265211611032012

الرياضيات/ للبنات العلوم/بغداد جامعة493علميللبنات المستقبل فتيات اعداديةمهدي حبيب ميثم فجر266211612100045

العلوم/ديالى جامعة526علميللبنات الخنساء ثانويةحسن مجيد حسن تبارك267211612117005

الهندسة/ديالى جامعة547علميللبنات حبيبة ام اعداديةمحمد خليفة مجيد اية268211612121011

الطب/ديالى جامعة665علميللبنات الحمائم ثانويةهاشم عباس احمد زينب269211612122013

العلوم/بغداد جامعة532علميللبنات المقدادية اعداديةخليف شدهان الوهاب عبد اخالص270211612140011

الطب/ديالى جامعة644علميللبنات النبوة اعداديةحسين علي عبد مجيد تقوى271211612145027

العلوم/ديالى جامعة463علميللبنات فدك اعداديةهللا عبد خزعل خالد زهراء272211612156029

العلوم/ديالى جامعة512علميللبنات العدوية رابعة ثانويةمحمد جاسم عمار زينب273211612160028

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة593علميللبنات مزاحم بنت ثانويةكاظم طالب اديب رحمه274211612170010

الطب/بغداد جامعة673علميللبنات مزاحم بنت ثانويةكاظم طالب اديب كوثر275211612170035

التربية/المستنصرية الجامعة439ادبيللبنين الفارابي ثانويةعباس عبد علي محمد276211621026029

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة438ادبيللبنين المسائية خلدون ابن اعداديةمحمد محمود هللا عبد ابراهيم277211621278001

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة586ادبيللبنات الوديعة ثانويةجواد كامل ياسر شهد278211622129015

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة436ادبيللبنات كلثوم ام ثانويةمهدي حمه زهير زهراء279211622132034
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االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة598ادبيللبنات النبوة اعداديةنايل حسين سمير الهدى نور280211622145063

االساسية التربية/سومر جامعة443علميللبنات االهلية النور ثانويةمطرود شالل خلف ساره281221512181023

االساسية التربية/المثنى جامعة417ادبيللبنين االخاء اعداديةعليوي عبوده قاسم علي282221521037057

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة423ادبيللبنين العكيكة اعداديةسالم جبر كريم ضياء283221521041028

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة469ادبيللبنين  الفهود اعداديةهارون فاضل مضر هارون284221521046036

االعالم/قار ذي جامعة419ادبيللبنين الحقيقة ثانويةجاسم محمود باقر رامي285221521052007

التربية/القادسية جامعة430ادبيللبنين الصادق اعداديةثجيل فرحان هللا خير سالم286221521070036

األسنان طب/بغداد جامعة641علميللبنين الجمهورية اعداديةجابر الرضا عبد سمير عمار287221611002207

الطب/المستنصرية الجامعة657علميللبنين الجمهورية اعداديةموسى محسن علي مجتبى288221611002227

االسنان طب/كربالء جامعة632علميللبنين الجمهورية اعداديةدايج جراد مهدي محمد289221611002260

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572علميللبنين المركزية االعداديةصخي عبد الحسن عبد احمد290221611003021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581علميللبنين اليرموك اعداديةمحمد نوري عقيل احمد291221611004005

الهندسة/قار ذي جامعة619علميللبنين اليرموك اعداديةعباس صالح مهدي مرتضى292221611004103

الكندي طب/بغداد جامعة666علميللبنين الصدر باقر محمد اعداديةجبر عمران جبار عمار293221611010120

والمعادن النفط هندسة/تكريت جامعة616علميللبنين االصالح اعداديةعلي عبد السادة عبد بشير قيصر294221611015074

قبول لديه ليس540علميللبنين غرناطة اعداديةظاهر مرزوك محمد حسين295221611017041

الطب/النهرين جامعة685علميللبنين الشطرة اعداديةجابر الخضر عبد باسم حسين296221611018039

الهندسة/كربالء جامعة593علميللبنين  المرتضى اعداديةمحسن جلود حسن اثير297221611019002

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة490علميللبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةعناد حمدان كاظم حيدر298221611020052

العلوم/قار ذي جامعة510علميللبنين  الخليل ابراهيم اعداديةمنشد عبيد حسن منتظر299221611021227

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة525علميللبنين الدواية اعداديةثجيل فرحان مكي حيدر300221611023061

الطب/الكوفة جامعة676علميللبنين سكر قلعة اعداديةسلمان شهاب نصير قسور301221611030092

العلوم/قار ذي جامعة507علميللبنين  الشيوخ سوق اعداديةعوده خلف علي حسن302221611035057

العلوم/بغداد جامعة492علميللبنين  الشيوخ سوق اعداديةالحسين عبد هادي حسن حسين303221611035069

الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة610علميللبنين  الشيوخ سوق اعداديةيوسف الجليل عبد جعفر صادق304221611035118

الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة484علميللبنين  كربالء اعداديةعكاب هادي برزان تقي305221611036059

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة430علميللبنين  كربالء اعداديةجبر خلف حسين عباس306221611036146

العلوم/قار ذي جامعة542علميللبنين االخاء اعداديةعلي عبد نزار حامد هللا روح307221611037063

العلوم/النهرين جامعة542علميللبنين المرتضى علي ثانويةهللا عبد جهاد وليد احمد308221611038002

والغاز النفط هندسة/والغاز للنفط البصرة جامعة621علميللبنين  الكرمة اعداديةمهدي هللا عبد علي احمد309221611039014

العلوم/بغداد جامعة514علميللبنين الحمار اعداديةحسين محمد علي محمد رضا محمد علي310221611044020
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الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة529علميللبنين الجبايش ثانويةعكلة مدلول اسود اسماعيل311221611045006

الهندسة/النهرين جامعة608علميللبنين الغدير ثانويةنعمة غني علي سيف312221611050030

الطب/بغداد جامعة679علميللبنين القيثارة اعداديةبجاي تفاح محمود حسين313221611051036

االسنان طب/قار ذي جامعة650علميللبنين األهلية األنوار ثانويةمحمد الكاظم عبد حسن حيدر314221611065013

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات/العلوم/المثنى جامعة464علميللبنين االبرار اعداديةالرحمن عبد راشد محمد اسماعيل315221611091030

الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة496علميللبنين االبرار اعداديةحسن فليح حسن حيدر316221611091070

الهندسة/قار ذي جامعة605علميللبنين االبرار اعداديةعزيز الستار عبد هللا خير منتظر317221611091202

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558علميالمختلطة البدر ثانويةسعدون عزي فيصل منتظر318221611216024

الشطرة/  للبنات التربية/قار ذي جامعة483علميللبنات المصطفى اعداديةشليج حامض حسين ابتهال319221612105002

التمريض/قار ذي جامعة578علميللبنات المصطفى اعداديةمعارج حنون خشان اسماء320221612105009

والغاز النفط هندسة/والغاز للنفط البصرة جامعة627علميللبنات الفيحاء اعداديةسالم جبر كريم سجى321221612109050

الهندسة/قار ذي جامعة602علميللبنات األهلية الرازي ثانويةعلي مطر حيدر الهدى نور322221612113185

الهندسة/المثنى جامعة583علميللبنات االهلية الهدى ثانويةداشر كاظم حيدر مروه323221612118081

الطب/ديالى جامعة652علميللبنات هاجر ثانويةصاحب موسى جعفر رغد324221612120031

الطب/العراقية الجامعة645علميللبنات أألهلية الصادق ثانويةشيال العباس عبد اياد زينب325221612125054

العلوم/قار ذي جامعة543علميللبنات أألهلية الصادق ثانويةاحمد هاشم ابراهيم ندى326221612125107

الطب/قار ذي جامعة675علميللبنات المؤمنات ثانويةشغي جليد رياض زينب327221612138030

الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة501علميللبنات المؤمنات ثانويةعلي عبد حسين علي سرور328221612138039

االساسية التربية/ميسان جامعة439علميللبنات المؤمنات ثانويةشغي جليد غياض كوثر329221612138047

الطب/قار ذي جامعة669علميللبنات األهلية المستقبل ثانويةعلي عبد نزار مضر امامة330221612139009

المجتمع صحة تقنيات/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة563علميللبنات الوحدة اعداديةشبيب العالي عبد وليد إيثار331221612150017

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة486علميللبنات الوحدة اعداديةكاظم جواد كاظم زينب332221612150068

العلوم/قار ذي جامعة522علميللبنات أور اعداديةنعمه غالب علي زهراء333221612154049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552علميللبنات أور اعداديةجواد علي محمد سعد صفيه334221612154078

الطب/المستنصرية الجامعة645علميللبنات الشطرة اعداديةجخير كاظم الحكيم عبد فاطمه335221612161094

العلوم/قار ذي جامعة511علميللبنات الحدباء اعداديةفرج خضر االمير عبد ايالف336221612162017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558علميللبنات الحدباء اعداديةنصير حسن فالح طيبة337221612162109

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578علميللبنات النيل اعداديةحسن الستار عبد احمد براء338221612169033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542علميللبنات النجاح صدى اعداديةزبون شادود حسين هبه339221612170077

التربية/المستنصرية الجامعة465علميللبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةسبتي اسماعيل علي طيبة340221612178041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571علمياللبنات التحرير ثانويةحميد عبد اسامه سماء341221612183049
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الطب/قار ذي جامعة684علمياللبنات االهلية الحريري ثانويةشبيب جعفر امين زهراء342221612185025

الطب/قار ذي جامعة669علميللبنات االهلية بغداد ثانويةرضيوي كرم حسن زينب343221612207012

الشطرة/  للبنات التربية/قار ذي جامعة449علميللبنات االهلية بغداد ثانويةعباس ياسر مهدي شهالء344221612207015

الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة538علميللبنات االهلية بغداد ثانويةشغي جليد غياض كلثوم345221612207018

العلوم/قار ذي جامعة513علميللبنات السوق اعداديةعوده خلف علي فرقان346221612209163

القانون/قار ذي جامعة471ادبيللبنين الناصرية اعداديةمحمد سرحان فالح عالء347221621001039

القانون/قار ذي جامعة513ادبيللبنين اليرموك اعداديةكاظم عزيز علي احمد348221621004005

اآلداب/قار ذي جامعة395ادبيللبنين ياسر بن عمار اعداديةداهش ذياب عباس احمد349221621005005

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة417ادبيللبنين الصدر باقر محمد اعداديةجبر عمران جبار سالم350221621010053

االعالم/قار ذي جامعة400ادبيللبنين الكندي اعداديةنعيم الرضا عبد جميل حسين351221621011023

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة426ادبيللبنين  الكرمة اعداديةضهد محمد عايد احمد352221621039001

اللغات/بغداد جامعة416ادبيللبنين البلغاء سيد اعداديةمحمد مجيد عدنان الصدر محمد353221621055096

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة446ادبيللبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةفاخر جميل محمد احمد354221621086006

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة413ادبيللبنين المسائية الشطرة اعداديةمنشد عبيد حسن احمد355221621307004

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة490ادبيللبنات المصطفى اعداديةنعيس بدير حمدان زينب356221622105034

القانون/قار ذي جامعة478ادبيللبنات االهلية المعرفة ثانويةعجوب سعيد مرتضى سارة357221622135005

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة453ادبيللبنات المؤمنات ثانويةعفات داجي صباح نورس358221622138022

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة441ادبيللبنات اريدو ثانويهنعيمة عبد حسين ندى359221622145027

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة465ادبيللبنات اريدو ثانويهنعيمة عبد حسين هدى360221622145030

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة547ادبيللبنات عشتار اعداديةشيال الحسن عبد فالح حنين361221622158008

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة468ادبيللبنات البينات ثانويةصالح حسين حميد الهدى نور362221622193051

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة486ادبيللبنات االنصارية نسيبة ثانويةداهش ذياب عباس رحاب363221622199024

االعالم/قار ذي جامعة420ادبيللبنات االهلية الحبوبي ثانويةسلمان رشيد عقيل سجى364221622211003

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة430ادبيالمختلطة البحتري ثانويةغزاي خضير فاضل رقية365221622222004

الزراعة/بغداد جامعة411علميللبنين الجهاد اعداديةحمزه عباس خضير محمد366231511004092

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/القادسية جامعة467علميللبنين القاسم اعداديةابراهيم فهد ابراهيم حسين367231511006056

الزراعة/الخضراء القاسم جامعة407علميللبنين االمام اعداديةحبيب طاهر حيدر محمد368231511013063

الزراعة/الخضراء القاسم جامعة399علميللبنين السجاد اعداديةمحمد جاسم رسول امير369231511031016

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة483علميللبنات الشموس ثانويةعزيز هادي صباح بنين370231512101009

البيئة علوم/الخضراء القاسم جامعة426علميللبنات الزهراء اعداديةحمادي كاظم محمد اسراء371231512109010

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة405ادبيللبنين االسكندرية اعداديةنوري عبود رباح محمد372231521001087
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واالقتصاد االدارة/بابل جامعة416ادبيللبنين البيان ثانويةعبيس هادي ذياب حسين373231521014023

العزيزية/  االساسية التربية/واسط جامعة398ادبيللبنين الهاشمية اعداديةحسين يحيى كاظم يحيى374231521019047

اآلداب/بابل جامعة397ادبيللبنين الصدر الشهيد ثانويةهاشم ايوب عبد جبار حيدر375231521053009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366ادبيللبنين المسائية الشوملي ثانويةكاظم راهي يوسف عباس376231521257030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374ادبيللبنات النجوم ثانويةعسل مكي محمد منى377231522130042

الزراعة/واسط جامعة414علميللبنين علي االمام اعداديةعبد حمزه اياد حسين378231611002086

(الدين صالح) الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة509علميللبنين علي االمام اعداديةعطيه زيد عبد عمران عقيل379231611002176

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588علميللبنين علي االمام اعداديةعبود خريبط الكاظم عبد قاسم380231611002241

المعلومات تكنلوجيا/بابل جامعة531علميللبنين علي االمام اعداديةالحسين عبد طالب فارس كرار381231611002254

المسيب/  الهندسة/بابل جامعة518علميللبنين الجهاد اعداديةحسين حسن رمزي محمد382231611004114

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة481علميللبنين القاسم اعداديةسايب مالك عباس احمد383231611006010

التربية/القادسية جامعة516علميللبنين القاسم اعداديةسايب مالك عباس حسن384231611006056

األساسية التربية/بابل جامعة465علميللبنين القاسم اعداديةبريزل رحمن عوف ريسان385231611006096

الطب/بغداد جامعة669علميللبنين القاسم اعداديةالحسين عبد محي زكي زيد386231611006097

المرضية التحليالت/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة570علميللبنين القاسم اعداديةمحمد عباس مهند محمد387231611006225

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات/العلوم/النهرين جامعة499علميللبنين المسيب اعداديةعمران رحيم حازم احمد388231611009007

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/سومر جامعة453علميللبنين المدحتية اعداديةحسن سلمان كاظم االكبر علي389231611017136

قبول لديه ليس507علميللبنين المدحتية اعداديةجمر جبير عيدان كرار390231611017197

الهندسة/كربالء جامعة621علميللبنين الدستور ثانويةخليل عبود كاظم زيد391231611018035

الرياضيات/العلوم/بغداد جامعة485علميللبنين الهاشمية اعداديةعليوي رضا محمد أحمد392231611019014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435علميللبنين الهاشمية اعداديةحسين علي محسن علي393231611019138

التمريض/كربالء جامعة607علميللبنين الهاشمية اعداديةعالوي عبد محمد علي394231611019140

البيطري الطب/القادسية جامعة444علميللبنين الهاشمية اعداديةحسن حمود سلمان تقي محمد395231611019173

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455علميللبنين الحلة اعداديةخباز حسين عالء حسين396231611020088

المسيب/  الهندسة/بابل جامعة519علميللبنين الحلة اعداديةمحمد كاظم كريم حقي397231611020101

المجتمع صحة تقنيات/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577علميللبنين الحلة اعداديةعبود ناجي احمد علي398231611020175

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة601علميللبنين الحلة اعداديةمحمد جعفر حامد علي399231611020185

التمريض تقنيات/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584علميللبنين الحلة اعداديةسلمان علي محمد داود مهدي400231611020360

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة603علميللبنين المجد ثانويةعبود علي محمد سجاد401231611025032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408علميللبنين المجد ثانويةمحمد عباس فاضل علي402231611025048

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة464علميللبنين سينا ابن ثانويةجابر محمد عادل رائد403231611029015

27 من 13 صفحة



2017/2016 المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم

(المنحل)البعث حزب جرائم ضحايا شهداء ذوي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

المركزي القبولالمجموعالفرعالمدرسةالطالب اسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة458علميللبنين ناصر عادل الشهيد ثانويةحسين عباس فاضل محمد404231611038103

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592علميللبنين السكيت ابن اعداديةكاطع حسن سمير كرار405231611040050

األساسية التربية/ديالى جامعة422علميللبنين االندلس اعداديةعبد نجم حسين علي406231611042091

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533علميللبنين الباقر ثانويةعبيد سهيل كريم علي407231611046039

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة596.6علميللمتميزين الوائلي ثانويةعبد حمزة أياد حسن408231611047011

العلوم/بغداد جامعة485علميللبنين الشوملي اعداديةكاظم سعود سالم سيف409231611054081

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612علميللبنين الشوملي اعداديةكاظم راهي فاضل محمد410231611054169

البيطري الطب/الخضراء القاسم جامعة475علميللبنين المؤمل ثانويةمزهر كاظم جواد علي411231611060052

العلوم/الكوفة جامعة461علميللبنين الجامعة اعداديةناجي الكريم عبد مرتضى احمد412231611067015

الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة595علميللبنين الجامعة اعداديةعبد حمزه فؤاد حسن413231611067026

قبول لديه ليس519علميالمختلطة االقتدار اعداديةجواد حسين هاني عباس414231611164043

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة472علميالمختلطة الرحمن ثانويةهادي الزهرة عبد ثائر علي415231611165029

الزراعة/الخضراء القاسم جامعة408علميالمختلطة القين بن زهير ثانويةدوهان جاسم راضي عامر416231611167015

الهندسة/ديالى جامعة514علميالمختلطة الصادق ثانويةهادي حميد جابر ستار417231611172031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572علميللبنات االزور بنت خولة ثانويةحنيص حمزه عزيز رحاب418231612083017

الزراعة/الخضراء القاسم جامعة413علميللبنات الثورة اعداديةعاشور ثامر ناهض اسماء419231612086013

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة487علميللبنات الثورة اعداديةكشي محسن فهد حوراء420231612086049

الصيدلة/بابل جامعة651علميللبنات الخنساء اعداديةامين الرزاق عبد حيدر آيات421231612087011

المعلومات تكنلوجيا/بابل جامعة535علميللبنات الخنساء اعداديةعلوان زغير عماد جيهان422231612087061

الصرفة للعلوم التربية/بابل جامعة494علميللبنات الخنساء اعداديةنعمان محمد عادل زينب423231612087136

الهندسة/واسط جامعة586علميللبنات الخنساء اعداديةخباز حسين عالء سجى424231612087154

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544علميللبنات الطليعة اعداديةهادي شاكر محمود زهراء425231612088146

الزراعة/الخضراء القاسم جامعة436علميللبنات الطليعة اعداديةجاسم اسماعيل ياسين زهراء426231612088152

الطب/بابل جامعة672علميللبنات الطليعة اعداديةحسين محمد فاضل عباس صفا427231612088215

الهندسة/كربالء جامعة620علميللبنات الطليعة اعداديةحسين رضا هشام لينا428231612088301

المائية الموارد هندسة/الخضراء القاسم جامعة526علميللبنات الطليعة اعداديةجابر دينار حسن هيبت429231612088382

الطب/بابل جامعة680علميللبنات المدحتية اعداديةكاظم كامل حامد ساره430231612090152

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586علميللبنات المدحتية اعداديةمدب محمد رضا هاله431231612090266

التمريض تقنيات/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534علميللبنات المدحتية اعداديةجبر محسن هاشم وداد432231612090287

األسنان طب/بابل جامعة664علميللبنات البنين ام اعداديةهريط عباس ماجد اسراء433231612091006

التمريض/بابل جامعة606علميللبنات طليطلة اعداديةمجيد محي حمزه زهراء434231612092059
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المركزي القبولالمجموعالفرعالمدرسةالطالب اسماالمتحاني الرقمت

التمريض تقنيات/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547علميللبنات طليطلة اعداديةهاشم ايوب عبد جبار سكينه435231612092097

المرضية التحليالت/التطبيقية الطبية العلوم/كربالء جامعة613.2علميللبنات التحرير ثانويةمحمد كاظم أياد زينب436231612096035

البنات علوم/بابل جامعة495علميللبنات الحلة ثانويةرزوقي غازي ماجد رنده437231612100025

األساسية التربية/بابل جامعة452علميللبنات الحلة ثانويةعبد جبار عالء زهراء438231612100033

الصيدلة/بابل جامعة642علميللبنات الشموس ثانويةجابر عباس سعيد عال439231612101032

القانون/بابل جامعة505علميللبنات الشموس ثانويةعزيز هادي رباح مسار440231612101043

اللغات/بغداد جامعة499علميللبنات الجنائن ثانويةمطلب جاسم وليد براء441231612102005

البيئة علوم/الخضراء القاسم جامعة480علميللبنات الزرقاء اعداديةموسى عمران جبار تبارك442231612108020

االحيائية التقانات/الخضراء القاسم جامعة510علميللبنات الزرقاء اعداديةحسين صادق نبيل زينب443231612108036

البنات علوم/بابل جامعة459علميللبنات الزرقاء اعداديةكاظم علي محمد رائد نور444231612108068

اآلداب/بابل جامعة441علميللبنات الزرقاء اعداديةصالح كامل قيس هاله445231612108072

التمريض تقنيات/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة491علميللبنات الزهراء اعداديةكاطع لفته هادي أيمان446231612109025

القادسية/االداري  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529علميللبنات الزهراء اعداديةعسر تكليف عباس ايهاب447231612109035

الصيدلة/القادسية جامعة667علميللبنات الزهراء اعداديةحمزه علي عبد اسكندر رسل448231612109105

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/القادسية جامعة472علميللبنات الزهراء اعداديةزبالة فاضل مهدي زهراء449231612109152

البنات علوم/بابل جامعة463علميللبنات الفاو اعداديةحمزه طوير كاظم علياء450231612111053

الطب/بابل جامعة658علميللبنات المسيب اعداديةكاظم جواد كامل سلسبيل451231612117068

الصيدلة/بابل جامعة672علميللبنات اآلمال ثانويةحسين كاظم عباس زينب452231612118036

الطب/االنبار جامعة632علميللبنات المؤمنين ام اعداديةعمران هادي مهند كوثر453231612119163

األسنان طب/بابل جامعة684علميللبنات المؤمنين ام اعداديةعلوان رحيم حميد هدى454231612119211

الطب/البصرة جامعة655علميللبنات بلقيس اعداديةعباس حسين احمد اسيل455231612120008

األسنان طب/بابل جامعة663علميللبنات بلقيس اعداديةعالوي جعفر صادق حنين456231612120031

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613علميللبنات بلقيس اعداديةهندول عبيس كريم زهراء457231612120064

الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة569علميللبنات عشتار اعداديةراضي فاضل حسن ايات458231612125010

الهندسة/كربالء جامعة603علميللبنات الكبرى خديجة اعداديةحسين علي حسن استبرق459231612127003

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة448علميللبنات الكبرى خديجة اعداديةمحيميد كاظم سامي حوراء460231612127020

العلوم/بابل جامعة488علميللبنات الغدير ثانويةخضر حميد سلمان مريم461231612131051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419علميللبنات االهلية بغداد ثانويةجاسم محمد قاسم اسراء462231612134005

والبتروكيمياويات النفط/الهندسة/كربالء جامعة626علميللبنات االهلية بغداد ثانويةعبيس كطوف حسن شهد463231612134043

األساسية التربية/بابل جامعة475علميللبنات االهلية بغداد ثانويةعبيس كطوف حسن شيماء464231612134046

الهندسة/بابل جامعة574علميللبنات الخلود ثانويةعباس فاضل حيدر اثمار465231612137003
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الهندسة/الكوفة جامعة593علميللبنات االهلية بابل نخب ثانويةمحمد جبار حسين رند466231612141018

األسنان طب/بابل جامعة648علميللبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةهالل احمد نجاح روز467231612142063

الطب/العراقية الجامعة642علميالمختلطة االقتدار اعداديةحمادي جوده تعويض فاطمه468231612164047

التمريض/بابل جامعة596علميالمختلطة الغربية النخيلة ثانويةمصيخ العباس عبد حليم زينب469231612208002

االحيائية التقانات/الخضراء القاسم جامعة558علميالمختلطة االخوة ثانويةمحمد اسود جبار مروه470231612212026

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة413ادبيللبنين الثورة اعداديةعبيد هادي ثامر فالح471231621003090

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة473ادبيللبنين الجهاد اعداديةكاطع حسن عالوي منتظر472231621004103

االساسية التربية/الكوفة جامعة401ادبيللبنين المدحتية اعداديةدرويش كاظم احمد مصطفى473231621017083

القانون/بابل جامعة525ادبيللبنين الحلة اعداديةجاسم كاظم فؤاد سجاد474231621020022

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة438ادبيللبنين حطين اعداديةعبود محمد حيدر غيث475231621023032

التربية/واسط جامعة416ادبيللبنين المجد ثانويةقيس حاكم قيس علي476231621025023

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة444ادبيللبنين الصديق ثانويةدرويش سعدون احمد خلدون477231621027034

القانون/بابل جامعة516ادبيللبنين السجاد اعداديةمحمد جاسم رسول منتظر478231621031114

القانون/بابل جامعة531ادبيللبنين الطبرسي ثانويةعباس الكاظم عبد عباس مرتضى479231621041020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360ادبيللبنين الشوملي اعداديةكاظم راهي عدنان غيث480231621054049

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة446ادبيالمختلطة الجماهير اعداديةابراهيم مهدي محمد اثير481231621183006

الجميلة الفنون/القادسية جامعة430ادبيللبنات عدن ثانويةمحمد نعمه حيدر شهد482231622076009

للبنات التربية/القادسية جامعة425ادبيللبنات الغساسنة اعداديةكاظم طالب راجي أيالف483231622077001

التربية/القادسية جامعة429ادبيللبنات الغساسنة اعداديةعبيس مهدي مجيد ارجوان484231622077002

التربية/القادسية جامعة515ادبيللبنات الغساسنة اعداديةكاظم راهي نعيم جنان485231622077006

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة457ادبيللبنات المناذرة اعداديةمحمود هادي عامر زهراء486231622078023

االساسية التربية/الكوفة جامعة418ادبيللبنات المناذرة اعداديةماجد حسن فالح صابرين487231622078042

اآلداب/بابل جامعة400ادبيللبنات الثورة اعداديةسوادي خليل خالد زهراء488231622086025

األساسية التربية/بابل جامعة424ادبيللبنات اليقظة اعداديةياسر ناهي رضا زينب489231622089021

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة591ادبيللبنات المدحتية اعداديةحسين نور شمخي زهراء490231622090024

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة523ادبيللبنات طليطلة اعداديةجابر كريم حسين ايالف491231622092009

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة527ادبيللبنات الشموس ثانويةكاظم عيدان علي حنين492231622101008

األساسية التربية/بابل جامعة421ادبيللبنات اآلمال ثانويةمحمد حسن ميثم الزهراء فاطمه493231622118011

الجميلة الفنون/بابل جامعة384ادبيللبنات المؤمنين ام اعداديةعلوان رحيم حميد ضحى494231622119053

القانون/بابل جامعة463ادبيللبنات الحسين بنت سكينة اعداديةجياد حناوي سعدي سجى495231622123027

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة450ادبيللبنات الحسين بنت سكينة اعداديةرحيم المهدي عبد حامد فاطمه496231622123034
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واالقتصاد االدارة/بابل جامعة426ادبيللبنات االفاق ثانويةحسين محمد حمزه حميده497231622144008

اآلداب/القادسية جامعة398ادبيللبنين قتيبة اعداديةالكريم عبد جبار ياسر عمار498241521003041

اآلداب/القادسية جامعة393ادبيللبنين النضال اعداديةعبث حسين صبيح احمد499241521014008

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة444ادبيللبنين الشامية اعداديةناجي حسين علي انور500241521015028

اآلداب/تكريت جامعة373ادبيللبنين المسائية حيان ابن ثانويةجبار هادي محسن علي501241521202069

الجميلة الفنون/القادسية جامعة377ادبيللبنات الكوثر اعداديةعلي مكي قصي ايات502241522108004

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/القادسية جامعة485علميللبنين المركزية االعداديةكشاش شمخي عالء سجاد503241611001169

الهندسة/القادسية جامعة564علميللبنين قتيبة اعداديةالواحد عبد راهي مخزوم هللا عبد504241611003182

العمراني التخطيط/الكوفة جامعة485علميللبنين قتيبة اعداديةفرحان لفتة اياد محمد505241611003244

العمراني التخطيط/الكوفة جامعة494علميللبنين الحمزة اعداديةعبد جالي حمزة علي506241611010150

االساسية التربية/المثنى جامعة450علميللبنين الحمزة اعداديةمجاري زيد عبد فليح مهدي507241611010237

المرضية التحليالت/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة568علميللبنين المصطفى اعداديةمشكور عبد مؤيد امير508241611017023

الطب/القادسية جامعة671علميللبنين المصطفى اعداديةجاسم محمد االمير عبد حسن509241611017035

التمريض تقنيات/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566علميالشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةعجيل الكاظم عبد الرزاق عبد يونس510241611026036

التربية/القادسية جامعة493علميللبنين السجاد اعداديةحمزه عيسى ياسر كرار511241611027125

الطب/القادسية جامعة673علميللبنين النهضة ثانويةعلي مكي اسامه علي512241611032040

الطب/القادسية جامعة661علميللبنين النهضة ثانويةحمود كاظم فيصل غيث513241611032052

التمريض/الكوفة جامعة608علميللبنين الزيتون اعداديةمحمد ناصر محمد زيد514241611036099

االسنان طب/القادسية جامعة633علميللبنين االهلية المعارف ثانويةمظنون جابر كاظم كرار515241611037025

الطب/بابل جامعة658علميالمتميزين ثانويةحسين شاكر بشير هللا عبد516241611041018

الهندسة/قار ذي جامعة595.2علميالمتميزين ثانويةالشهيد عبد علي ناطق علي517241611041025

العلوم/القادسية جامعة495علميللبنين المسائية التأميم اعداديةصاحب حسين ميثم كرار518241611203025

االحيائية التقانات/القادسية جامعة558علميللبنين الرواد ثانويةسلمان الحمزه عبد قحطان نبأ519241612020026

الطب/القادسية جامعة676.8علميالمتميزات ثانويةالكريم عبد جبار ستار الهدى نور520241612084042

العلوم/القادسية جامعة483علميللبنات الرباب ثانويةعباس كريم اسود رسل521241612094027

الهندسة/القادسية جامعة562علميللبنات صنعاء اعداديةكاظم االمير عبد لطيف رسل522241612096026

التمريض/الكوفة جامعة592علميللبنات غزة ثانويةجبار جليل طالب زهراء523241612097021

الطب/القادسية جامعة664علميللبنات زنوبيا  اعداديةحسن محمد عالء طيبه524241612100062

التربية/القادسية جامعة585علميللبنات التحرير ثانويةعايد كاظم حسام صفا525241612101070

العلوم/بابل جامعة470علميللبنات الديوانية اعداديةكاظم حميد رعد حنين526241612103024

الطب/القادسية جامعة696علميللبنات حلب اعداديةكاظم ابراهيم علي وسام527241612107100
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الصيدلة/االنبار جامعة633علميللبنات الخنساء اعداديةحبيب كاظم حيدر جنان528241612114047

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة688علميللبنات الخنساء اعداديةحبيب كاظم حيدر غسق529241612114188

التمريض/القادسية جامعة617علميللبنات الخنساء اعداديةزيد عبد عجالن نعمان نرجس530241612114239

التمريض/بابل جامعة602علميللبنات الهدى اعداديةمعيدي كايم بريد مثال531241612115123

التمريض/القادسية جامعة595علميللبنات الفردوس اعداديةعبود فانوس فاضل اقبال532241612119016

الهندسة/القادسية جامعة584علميللبنات العروبة اعداديةعبادة وحيد محمد بنين533241612120033

الصيدلة/القادسية جامعة637علميللبنات العروبة اعداديةعبادة وحيد محمد فاطمة534241612120170

االسنان طب/القادسية جامعة661علميللبنات دمشق اعداديةبرهان ميراوي الدين ضياء نور535241612121206

الهندسة/بغداد جامعة603علميللبنات دمشق اعداديةكشيش عبد مظفر نور536241612121209

البيطري الطب/ديالى جامعة432علميللبنات الحوراء اعداديةمحمد ناصر محمد شهد537241612123088

التربية/القادسية جامعة508علميللبنات االهلية الثقلين اعداديةالعباس عبد الحميد عبد علي كوثر538241612136092

القانون/القادسية جامعة466ادبيللبنين الكرامة اعداديةخلف عبد جواد عمار539241621004050

القانون/القادسية جامعة543ادبيللبنين فلسطين اعداديةعايد كاظم حسام مجتبى540241621013046

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة437ادبيللبنين الشامية اعداديةحسين عبد الحسين عبد نجاح عمار541241621015083

القانون/القادسية جامعة501ادبيللبنين الزيتون اعداديةمهدي صالح جاسم نهاد542241621036119

التربية/القادسية جامعة472ادبيللبنات حلب اعداديةهللا عبد كماز عماد دعاء543241622107008

القانون/القادسية جامعة538ادبيللبنات دمشق اعداديةبعيوي سلمان رسول زهراء544241622121017

اآلداب/القادسية جامعة391ادبيالخارجياتهللا عبد الرضا عبد عالء رواء545241622401009

السياسية العلوم/الموصل جامعة411علميللبنين االهلية الفراهيدي اعداديةشبوط شاتي كريم احمد546251511044044

العلوم/الكوفة جامعة462علميللبنات صنعاء اعداديةعليوي مظلوم حيدر بنين547251512075013

السياسية العلوم/الكوفة جامعة389ادبيللبنين االبتهال اعداديةعوده هللا عبد العباس عبد محمد548251521023070

الطب/كربالء جامعة664علميللبنين المركزية النجف اعداديةهالل الزهره عبد ناجح امير549251611001090

الزراعة/الكوفة جامعة409علميللبنين المركزية النجف اعداديةعبيد عنكود جاسم حسين550251611001145

الطب/كربالء جامعة666علميللبنين المركزية النجف اعداديةمحمود حسين عدنان الصالح محمد551251611001464

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة461علميللبنين المركزية النجف اعداديةسرداح عبد نجم محمد552251611001538

قبول لديه ليس536علميللبنين المركزية النجف اعداديةكعيد عطيه رحيم هاني553251611001620

الصرفة للعلوم التربية/بابل جامعة497علميللبنين المركزية النصر اعداديةمهدي االمير عبد حسين علي554251611007302

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432علميللبنين المفيد الشيخ اعداديةخضير العالي عبد محمد سجاد555251611009264

الطب/بابل جامعة672علميللبنين المفيد الشيخ اعداديةفرهود كاظم الحسين عبد علي556251611009390

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة441علميللبنين المركزية الكوفة اعداديةرشيد صبار زهير انور557251611010043

الهندسة/المثنى جامعة600علميللبنين المركزية الكوفة اعداديةعبد حمزة أسامه رضا علي558251611010199
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الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة677علميللبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةخضير كاظم غسان احمد559251611014027

العلوم/الكوفة جامعة505علميللبنين االهلية المتنبي ثانويةجبر محمد جاسم محمد560251611018030

الطب/الكوفة جامعة679علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةسلمان هللا عبد حسن احمد561251611031027

المساحة/الهندسة/بغداد جامعة595علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةكاظم مناتي حميد احمد562251611031033

الهندسة/الكوفة جامعة601علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةظاهر العزيز عبد االله عبد احمد563251611031045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةعبيد مهدي ثامر حسن564251611031153

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة684.8علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةعلي ابراهيم سعيد حسين565251611031200

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةعلي عبد زيد عبد علي حسين566251611031220

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةعلك عزيز احمد حيدر567251611031240

العلوم/الكوفة جامعة490علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةاالمير عبد الحسين عبد حيدر رضوان568251611031286

الهندسة/الكوفة جامعة579علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةالزهرة عبد سعيد ثامر صادق569251611031340

الهندسة/الكوفة جامعة560علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةمجيد غازي سعد علي570251611031433

الصيدلة/بغداد جامعة658علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةاسكندر محمد صاحب علي571251611031435

الهندسة/المستنصرية الجامعة563علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةالزهره عبد كريم فراس علي572251611031452

الصيدلة/الكوفة جامعة651.5علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةمهدي موسى محسن علي573251611031463

النفط تكنلوجيا/النفط تكنلوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة620علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةابراهيم غني الكريم عبد غني574251611031489

واالقتصاد االدارة/واسط جامعة427علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةكاظم سعيد فاضل مهدي محمد575251611031655

االسنان طب/الكوفة جامعة658علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةغازي عيسى حسين مرتضى576251611031673

الطب/المستنصرية الجامعة653علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةحسون كاظم نجاح ياسر577251611031802

االسنان طب/الكوفة جامعة658علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةجبار محمد ازهر الدين يعسوب578251611031806

قبول لديه ليس512علميللبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةسلمان نعيم راغب مصطفى579251611034087

الهندسة/الكوفة جامعة586علميللبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالخضر عبد نوري اصف مهدي580251611034096

التربية/المستنصرية الجامعة457علميللبنين االهلية الفراهيدي اعداديةعيسى محمد جميل زيد581251611044122

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة482علميللبنين االهلية الفراهيدي اعداديةعليوي عبد جبوري عباس582251611044149

الطب/الكوفة جامعة677علميللبنين االهلية الفراهيدي اعداديةمجيد فهد محسن علي583251611044224

العلوم/الكوفة جامعة466علميللبنين االهلية الفراهيدي اعداديةحساني شاكر الكاظم عبد مصطفى584251611044343

التمريض تقنيات/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة570علميللبنين النموذجية االهلية الذكوات ثانويةعبد عباس صباح انور585251611045008

المجتمع صحة تقنيات/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559علميللبنين االهلية االندلس  ثانويةسلمان الحسين عبد علي حيدر586251611049030

الطب/الكوفة جامعة674علميللبنات الكبرى زينب اعداديةسالم جليل خالد زهراء587251612053055

التربية/الكوفة جامعة515علميللبنات االهلية المنار اعداديةمهدي جميل كريم ساره588251612058076

الطب/بابل جامعة673علميللبنات المركزية االصيل اعداديةمحمد خضير حمودي زهراء589251612059286
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العمراني التخطيط/الكوفة جامعة548علميللبنات المركزية االصيل اعداديةفرعون مؤيد صادق فاطمه590251612059524

الطب/قار ذي جامعة670علميللبنات المركزية االصيل اعداديةابراهيم جبار ميثم الهدى نور591251612059645

الطب/بابل جامعة668علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةعلي محمد زينل االله عبد ازهار592251612062017

الهندسة/القادسية جامعة606علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةسلمان علي حسن ايات593251612062067

العلوم/الكوفة جامعة505علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةخميس جاسب حيدر بنين594251612062115

الهندسة/البصرة جامعة617علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةعاشور جاسم حسين حوراء595251612062174

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةسعد الجليل عبد جوهر رسل596251612062225

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةمحمد مرزوك محسن نهرين597251612062630

الهندسة/الكوفة جامعة562علميللبنات المركزية الكوفة اعداديةالمحسن عبد علي الكريم عبد هاجر598251612070235

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة452علميللبنات صنعاء اعداديةفاضل عباس محمد حنين599251612075024

االسنان طب/القادسية جامعة654علميللبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةهللا عبد صالح زوهير فاطمه600251612077059

االساسية التربية/الكوفة جامعة454علميللبنات المركزية الساجدات اعداديةكاظم جواد مهدي بنين601251612084094

الهندسة/الكوفة جامعة615علميللبنات المركزية الساجدات اعداديةكريم رحيم حليم زينب602251612084288

اللغات/الكوفة جامعة642علميللبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةمحسن الصاحب عبد جعفر هيام603251612087094

الطب/بابل جامعة666علميللبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةرحيم عمران المناف عبد ونس604251612087096

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625علميللبنات االهلية االندلس ثانويةداود الرضا عبد داود مريم605251612098047

الطب/المستنصرية الجامعة651علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةخضير رزاق صابر تبارك606251612100088

الطب/المستنصرية الجامعة647علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةجعفر باقر غسان رتاج607251612100138

االسنان طب/الكوفة جامعة645علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةبعير سعيد خضير رقيه608251612100156

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة602علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةصالح مسلم عقيل غدير609251612100320

الهندسة/الكوفة جامعة563علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةعالوي حسين علي غسق610251612100324

التربية/الكوفة جامعة568علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةحسين علي ليث فاطمة611251612100335

العلوم/الكوفة جامعة584علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةعطيه عتيق ضياء فاطمه612251612100349

الهندسة/الكوفة جامعة555علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةكاطع كاظم حيدر فدك613251612100362

الموصل طب/الموصل جامعة630علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةوالي سلمان رضا محمد فرقان614251612100374

الطب/الكوفة جامعة680علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةعلي عبد راضي محمد مريم615251612100407

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة674علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةنعمة فريد حسام منار616251612100417

الطب/الكوفة جامعة675علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةحسن فليح عقيل الهدى نور617251612100452

للبنات التربية/الكوفة جامعة501علميالمختلطة المركزية الحيدرية اعداديةحسن تقي محمد كاظم فاطمة618251612116126

التمريض تقنيات/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة560علميالمختلطة المركزية المربد اعداديةكاظم الحسين عبد محمد حوراء619251612122053

التربية/القادسية جامعة440ادبيللبنين عقيل بن مسلم اعداديةمحسن صالح خضر جعفر620251621012073
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واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة418ادبيللبنين عقيل بن مسلم اعداديةحسن فليح حسن محمد علي621251621012221

التربية/الكوفة جامعة572ادبيالمختلطة المناجاة ثانويةمجهول حمد جميل ظافر622251621114010

السياسية العلوم/الكوفة جامعة418ادبيللبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةنخش نشو الكاظم عبد محمد623251621160040

التربية/الكوفة جامعة498ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةسلمان هادي نعمان االء624251622053006

اللغات/الكوفة جامعة442ادبيللبنات المركزية الالذقية اعداديةهاشم محمد يحيى غدير625251622056122

اللغات/الكوفة جامعة429ادبيللبنات المركزية الالذقية اعداديةجيثوم مهدي الحسين عبد كاظميه626251622056143

التربية/القادسية جامعة450ادبيللبنات واسط اعداديةسلمان هادي علي عذوبة627251622066013

القانون/الكوفة جامعة443ادبيللبنات صنعاء اعداديةجابر كريم حيدر ايمان628251622075005

للبنات التربية/الكوفة جامعة441ادبيللبنات صنعاء اعداديةعبد فتحي علي مروة629251622075041

للبنات التربية/الكوفة جامعة445ادبيللبنات المركزية الحدباء اعداديةحسين موحان وسام رسل630251622086076

البيئة علوم/الخضراء القاسم جامعة430علميللبنين النعمانية اعداديةمحمد يونس سعد علي631261511009111

واالقتصاد اإلدارة/تكريت جامعة409علميللبنين االبرار اعداديةخليف عامر سعد عقيل632261511016024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385ادبيللبنين القطيف اعداديةكاظم هالل جاسم حيدر633261521041041

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/واسط جامعة495علميللبنين الكوت اعداديةالوهاب عبد المهدي عبد حكيم باقر634261611001037

الطب/واسط جامعة678علميللبنين الكوت اعداديةالحسن عبد حبيب علي حبيب635261611001041

الزراعة/واسط جامعة412علميللبنين المثنى اعداديةشمه عاشور علي محمد علي636261611005116

الطب/واسط جامعة687علميللبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةعباس هادي علي محمد637261611010208

الطب/واسط جامعة686علميللبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةحميد غضبان فاضل محمد638261611010211

الهندسة/المستنصرية الجامعة539علميللبنين الصويرة اعداديةمويرد طعمه عوده حسن639261611012058

الطب/واسط جامعة664علميللبنات الزاكيات اعداديةعبد عريبي رياض رانيا640261612103028

االسنان طب/واسط جامعة654علميللبنات الزاكيات اعداديةعلي نظر قاسم فالح ميترا641261612103068

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559علميللبنات القدس اعداديةمحمد علي عبد رضا محمد صفا642261612104079

التمريض تقنيات/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة520علميللبنات الحي اعداديةهليل مشمور جابر براء643261612107026

الطب/واسط جامعة669علميللبنات الحي اعداديةحسن كحل صباح سرور644261612107074

للبنات العلوم/بغداد جامعة531علميللبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةشوكان جاسم هادي سرى645261612108081

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564علميللبنات اليسر اعداديةمهدي باقر محمد براء646261612109018

العلوم/واسط جامعة520علميللبنات الرباب ثانويةحسين علي خليل فاطمة647261612113062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595علميللبنات االهلية العزيزية ثانويةمطر الدين عز محمد اوفى648261612120023

اللغات/بغداد جامعة415ادبيللبنين االبرار اعداديةخليف عامر سعد يوسف649261621016099

واالقتصاد االدارة/واسط جامعة504ادبيللبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةسلمان طارش علوان احمد650261621024004

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة436ادبيللبنات مديح بنت فاطمة اعداديهزغير عباس طاهر زهراء651261622084018

27 من 21 صفحة



2017/2016 المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم

(المنحل)البعث حزب جرائم ضحايا شهداء ذوي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

المركزي القبولالمجموعالفرعالمدرسةالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الجميلة الفنون/واسط جامعة407ادبيللبنات النطاقين ذات اعداديةهللا عبد علي ابراهيم نور652261622102046

القانون/واسط جامعة493ادبيللبنات الزاكيات اعداديةموسى حسين علي خديجه653261622103013

العزيزية/  االساسية التربية/واسط جامعة409ادبيللبنات بدرة ثانويةالزم جاسم فالح زينب654261622117011

السياحية العلوم/كربالء جامعة427علميللبنين الكليني الشيخ اعداديةكاظم الحسين عبد محمد رفاه655271512045060

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة430علميللبنات كربالء اعداديةعزيز الخالق عبد الرسول عبد غراء656271512056224

السياحية العلوم/كربالء جامعة394ادبيللبنين المدى اعداديةعبيس كاظم احمد اياد657271521026007

االسالمية العلوم/كربالء جامعة396ادبيللبنات الثقافة اعداديةعبيد االمير عبد احمد دنيا658271522055025

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة437ادبيللبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةعزيز الزهره عبد مزهر روى659271522065030

الكندي طب/بغداد جامعة663علميللبنين كربالء اعداديةجواد مهدي علي بشار660271611001075

الهندسة/واسط جامعة587علميللبنين كربالء اعداديةحسين احمد ياسر رضا661271611001168

الهندسة/الكوفة جامعة582علميللبنين االنصاري جابر اعداديةعلي محمد حسن عباس رضا662271611002181

الهندسة/كربالء جامعة604علميللبنين االنصاري جابر اعداديةحسن صالح محمد مصطفى663271611002435

القانون/كربالء جامعة504علميللبنين االنصاري جابر اعداديةكاظم مصطفى ضياء يوسف664271611002494

االسنان طب/كربالء جامعة647علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةعبد جواد عباس احمد665271611005019

األسنان طب/بابل جامعة650علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةيونس الرحمن عبد جواد حسن666271611005088

الهندسة/بابل جامعة554علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةجبار يوسف عصام سجاد667271611005191

التمريض/البصرة جامعة625علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةعباس محمد احمد ضرغام668271611005205

الطب/بغداد جامعة685علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةعبود محي علي عباس669271611005221

الهندسة/العراقية الجامعة541علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةحسين احمد ياسر الدين عالء670271611005240

الهندسة/كربالء جامعة605علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةجبار يوسف محمد كرار671271611005330

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.2علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةعلي عبد رسول سالم مصطفى672271611005452

الطب/كربالء جامعة687.1علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةعبد رسن ماجد مقتدى673271611005468

الطب/كربالء جامعة668.8علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةجبار يوسف احمد يوسف674271611005512

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة486علميللبنين العلقمي نهر اعداديةعمران كريم فاضل مرتضى675271611008162

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612علميللبنين الفرات اعداديةمحمد جاسم حيدر محمد676271611014174

البيـطري الطـب/كربالء جامعة479علميللبنين الفرات اعداديةعباس حسين حسن مرتضى677271611014190

الطب/كربالء جامعة667علميللبنين المباهلة اعداديةمعن حسين سجاد احمد678271611021014

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة577علميللبنين المباهلة اعداديةذرب حاتم طالب علي679271611021118

الطب/النهرين جامعة668.4علميللمتميزين الذرى ثانويةجليل نوري صباح امير680271611029008

البيـطري الطـب/كربالء جامعة482علميللبنات القبطية ماريا اعداديةلطيف صاحب رافد زهراء681271612052064

الهندسة/الكوفة جامعة565علميللبنات الثقافة اعداديةيوسف علي المطلب عبد الزهراء682271612055016
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االسالمية العلوم/كربالء جامعة468علميللبنات الثقافة اعداديةهنيوي جماح حاتم ايمان683271612055037

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة579علميللبنات الثقافة اعداديةحطيب مجبل عادل ساره684271612055166

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة450علميللبنات الثقافة اعداديةحسن علي محمد الدين جمال لمى685271612055232

الهندسة/بابل جامعة583علميللبنات كربالء اعداديةعلي عون عبد الحسين عبد براق686271612056059

العلوم/كربالء جامعة539علميللبنات كربالء اعداديةالحسين عبد علي عفيف تبارك687271612056073

والبتروكيمياويات النفط/الهندسة/كربالء جامعة623علميللبنات كربالء اعداديةمهدي الهادي عبد حسن زهراء688271612056137

الصيدلة/كربالء جامعة641علميللبنات كربالء اعداديةاحمد امين لؤي زينه689271612056194

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة599علميللبنات كربالء اعداديةعلوان عباس طالب محمد شذى690271612056225

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة535علميللبنات الفواطم اعداديةكاظم اليمه عبد ظاهر زينب691271612058179

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة444علميللبنات الفواطم اعداديةجثير زيد عبد جميل سحر692271612058203

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة463علميللبنات الفواطم اعداديةمحمد زيد عبد يحيى سمية693271612058210

الطب/كربالء جامعة666علميللبنات الفواطم اعداديةعبد بلكت علي هيلين694271612058358

الصيدلة/كربالء جامعة668علميللبنات اليرموك اعداديةمحمد الحسين عبد عدنان حنين695271612059037

البيـطري الطـب/كربالء جامعة488علميللبنات اليرموك اعداديةحسن صالح محمد نرجس696271612059127

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة626علميللبنات النجاح اعداديةجعفر عبيد ميثم مريم697271612060257

الهندسة/كربالء جامعة622علميللبنات الزهراء ثانويةحسين كاظم جواد مروه698271612061044

العلوم/الكوفة جامعة559علميللبنات الروضتين اعداديةراهي مطر أموري آيات699271612064028

الهندسة/كربالء جامعة622علميللبنات الروضتين اعداديةذرب تايه صادق هيام700271612064216

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة502علميللبنات الفاروق اعداديةجعفر فاهم ماجد زهراء701271612069089

العلوم/كربالء جامعة493علميللبنات الفاروق اعداديةنوري رويح االمير عبد الهدى نور702271612069169

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة528علميللبنات السما اعداديةصادق شجاع جعفر مائده703271612083056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465علميللبنات العقيلة اعداديةسالم الحسن عبد علي هدير704271612091197

المعلومات تكنلوجيا/بابل جامعة530علميللبنات العظيم النبأ ثانويةلفته يونس ياسين زهراء705271612093046

الصيدلة/كربالء جامعة642علميللبنات االسلمية رفيدة اعداديةعيدان كاظم هادي انوار706271612094011

الهندسة/كربالء جامعة617علميللبنات المسائية النهوض اعداديةجواد محمد محمود زهراء707271612160028

القانون/كربالء جامعة452ادبيللبنين الرياحي اعداديةنجم غالب حيدر عباس708271621013053

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة458ادبيللبنين الوثبة ثانويةتاج هادي جاسم محمد709271621017055

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة436ادبيللبنين الطوسي الشيخ اعداديةكاظم اليمه عبد ظاهر حسين710271621031033

القانون/كربالء جامعة442ادبيللبنين الطوسي الشيخ اعداديةقنبر علي االمير عبد علي711271621031081

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة425ادبيللبنين الطوسي الشيخ اعداديةسودي حمر كاظم هادي712271621031132

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة422ادبيللبنين البالغ اعداديةمسلم شهيد ميثم حسن713271621036025
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واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة422ادبيللبنين الكليني الشيخ اعداديةمرهب مهدي كاظم حسين714271621045010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370ادبيللبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةهادي علي محمد سليم مصطفى715271621151044

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة458ادبيللبنات القبطية ماريا اعداديةصالح علي عادل وفاء716271622052044

االسالمية العلوم/كربالء جامعة405ادبيللبنات اليرموك اعداديةجعفر هادي عقيل زينب717271622059013

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة521ادبيللبنات اليرموك اعداديةدرويش يوسف يعقوب نبأ718271622059027

للبنات التربية/الكوفة جامعة409ادبيللبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةسلمان اسماعيل حيدر مروه719271622065059

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة457ادبيللبنات الفاروق اعداديةعبيد حسن كفاح فاطمه720271622069060

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة421ادبيللبنات عمارة ام اعداديةجواد محمد االمير عبد الحسين عبد زهراء721271622071019

القانون/كربالء جامعة463ادبيللبنات الرفاه ثانويةفخري كاظم حسين منال722271622080018

القانون/كربالء جامعة526ادبيللبنات الرسول بضعة اعداديةعناد فضيل حيدر براء723271622087007

االسالمية العلوم/كربالء جامعة425ادبيللبنات الحرية ثانويةحسن علي محسن هديل724271622099074

االساسية التربية/ميسان جامعة440علميللبنين اإلعتدال اعداديةفلحي عيسى مهدي مرتضى725281511017068

السياسية العلوم/ميسان جامعة403ادبيللبنين المشرح ثانويةحنتوش مهاوي راشد مرتضى726281521018050

االساسية التربية/ميسان جامعة444ادبيللبنات البتول ثانويةخلف الحسين عبد مجيد رسل727281522056008

العلوم/البصرة جامعة551علميللبنين النموذجية الثورة اعداديةحسون محمد فاضل حيدر728281611001063

الهندسة/المستنصرية الجامعة554علميللبنين النموذجية الثورة اعداديةقاسم عبود ناصر منتظر729281611001184

العلوم/بغداد جامعة522علميللبنين التحرير اعداديةسيد عجر حسين علي730281611004130

اآلداب/العراقية الجامعة481علميللبنين التحرير اعداديةهاشم جابر فلحي محمد731281611004203

النفط/الهندسة/ميسان جامعة662علميللبنين التحرير اعداديةفرج محمد ابراهيم مصطفى732281611004214

االسنان طب/ميسان جامعة661علميللبنين العمارة اعداديةمهدي ابراهيم ماجد حسن733281611006054

البيطري الطب/البصرة جامعة464علميللبنين الكحالء ثانويةمهدي الحسين عبد كاظم مصطفى734281611007062

الهندسة/كركوك جامعة617علميللبنين االندلس اعداديةزايد أرحيم سعد زيد735281611009065

الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة570علميللبنين االندلس اعداديةلغيوي حاتم حسن محمد736281611009124

الهندسة/البصرة جامعة608علميللبنين االندلس اعداديةلغيوي حاتم حسن مهدي737281611009157

الهندسة/كربالء جامعة598علميللبنين االندلس اعداديةأحمد جبار سعد المصطفى نور738281611009161

االساسية التربية/ميسان جامعة438علميللبنين ثابت بن حسان اعداديةبدر مسلم كريم علي739281611011103

البحار علوم/البصرة جامعة436علميللبنين المشرح ثانويةلفته حلو فرحان زكي740281611018038

الطب/ميسان جامعة654علميللبنين الميمونة ثانويةضميد صدام جبر محمد741281611019064

العلوم/ميسان جامعة582علميللبنات الهدى بنت اعداديةكرم محمد جاسم هاجر742281612055095

العلوم/ميسان جامعة565علميللبنات العمارة اعداديةطاهر العطوف عبد مقدام فاطمه743281612059109

التمريض تقنيات/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة539علميللبنات العمارة اعداديةغضبان جاسب الرزاق عبد نبأ744281612059126
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االساسية التربية/ميسان جامعة450علميللبنات اليمامة اعداديةجثير الحسين عبد الحميد عبد تبارك745281612063013

الهندسة/المستنصرية الجامعة557علميللبنات اليمامة اعداديةشمخي الحسن عبد عمار نور746281612063078

العلوم/البصرة جامعة512علميللبنات سيناء ثانويةقاسم سعيد احمد فاطمة747281612064045

الهندسة/ميسان جامعة621علميللبنات كميت ثانويةصالح صاحب طاهر زينب748281612067019

الطب/ميسان جامعة678علميللبنات االنصارية نسيبة ثانويةبدر مسلم كريم نور749281612068072

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة595علميللبنات الزوراء اعداديةحسين نوري الحسين عبد غفران750281612070054

التربية/ميسان جامعة515علميللبنات الزوراء اعداديةحسين مطر كريم هجران751281612070089

العلوم/ميسان جامعة515علميللبنات الشيماء ثانويةثكب جاسب راضي سجى752281612075014

التربية/ميسان جامعة450ادبيللبنين النموذجية الثورة اعداديةكاظم محمد جاسم محمد753281621001017

القانون/ميسان جامعة516ادبيللبنين المرتضى اعداديةعلي نوري صفاء حسنين754281621002012

التربية/ميسان جامعة467ادبيللبنين الكبير المجر اعداديةعبادي نجم سهيل احمد755281621008002

اآلداب/البصرة جامعة395ادبيللبنين ثابت بن حسان اعداديةحسين فاخر محمد جاسم756281621011018

اآلداب/البصرة جامعة412ادبيللبنين كميت ثانويةمحيسن حسين علي حسين757281621015011

واالقتصاد االدارة/ميسان جامعة460ادبيللبنين السراج ثانويةديوان حسن ياسين حيدر758281621031019

االولى الصفوف معلم/االساسية التربية/ميسان جامعة444ادبيللبنات االصالة ثانويةالرضا عبد محمود عالء فرقان759281622051045

القانون/ميسان جامعة526ادبيللبنات التحرير ثانويةلفته جبار محمد حوراء760281622057009

االولى الصفوف معلم/االساسية التربية/ميسان جامعة411ادبيللبنات الفرات اعداديةكرم هاشم حسن زمزم761281622060014

القانون/ميسان جامعة433ادبيللبنات الزوراء اعداديةرسن غافل احمد فاطمة762281622070048

االساسية التربية/ميسان جامعة417ادبيللبنات الميمونة ثانويةحافظ محسن محمد زينب763281622073024

التربية/ميسان جامعة474ادبيللبنات الكعبة رتاج ثانويةعبود حوشي عبد سهاد764281622088033

القانون/ميسان جامعة433ادبيللبنات الكعبة رتاج ثانويةبدر مسلم كريم شروق765281622088035

اآلداب/المثنى جامعة433علميللبنات الرميثة اعداديةالحسن عبد فليح محمد عال766291512057180

واالقتصاد االدارة/المثنى جامعة475ادبيللبنين الثقلين اعداديةمنصور كامل سعيد احمد767291521009006

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة406ادبيللبنين العربي الخليج اعداديةمطشر جهيمه براك حيدر768291521021029

الطب/المثنى جامعة657علميللبنين الرميثة اعداديةرزوقي احميد حيدر حسين769291611002064

واالقتصاد االدارة/المثنى جامعة447علميللبنين الرميثة اعداديةصايل حمود ياسر عبد زاهي770291611002113

الهندسة/الكوفة جامعة580علميللبنين السماوة اعداديةمحمد كاظم رعد حيدر771291611003160

الهندسة/المثنى جامعة600علميللبنين السماوة اعداديةمريهج هللا عبد فريد طارق772291611003228

اآلداب/قار ذي جامعة446علميللبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةعفص جبار احمد مصطفى773291611013051

والغاز النفط هندسة/والغاز للنفط البصرة جامعة619علميالمختلطة حيان ابن اعداديةغاوي جبير علي حيدر774291611100130

الصرفة للعلوم التربية/المثنى جامعة493علميللبنات الزهراء اعداديةجابر حميد امان ايات775291612051033
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االنسانية للعلوم التربية/المثنى جامعة502علميللبنات الزهراء اعداديةمريهج هللا عبد فريد ريم776291612051143

الهندسة/المثنى جامعة589علميللبنات الزهراء اعداديةجابر حميد امان نور777291612051353

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة601علميللبنات البنين ام ثانويةحسون رزاق سالم اسراء778291612055008

الهندسة/المثنى جامعة628علميللبنات البنين ام ثانويةذجر عدنان كاظم اميرة779291612055017

االحيائية التقانات/الخضراء القاسم جامعة507علميللبنات البنين ام ثانويةجابر عبد جاسم الهدى نور780291612055126

البيطري الطب/المثنى جامعة460علميللبنات الخنساء اعداديةدونح كاظم باسم زهراء781291612056059

والرياضيات الحاسوب علوم/الكوفة جامعة488علميللبنات الخنساء اعداديةلهمود تركي علي نور782291612056127

الطب/المثنى جامعة657علميللبنات الرميثة اعداديةغاوي جبير علي زهراء783291612057131

التمريض تقنيات/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537علميللبنات النجاة ثانويةعبادي خضير علي زينب784291612071051

اآلداب/بغداد جامعة425ادبيللبنين المهدوية االعداديةعيسى الكاظم عبد يحيى علي785291621017217

االساسية التربية/المثنى جامعة414ادبيللبنين المهدوية االعداديةعيسى الكاظم عبد حيدر كرار786291621017239

القانون/المثنى جامعة462ادبيالمختلطة حيان ابن اعداديةكنيت ناهي جليل سالم787291621100067

السياسية العلوم/ميسان جامعة399ادبيللبنين المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالحسن عبد فليح عادل سالم788291621153153

االنسانية للعلوم التربية/المثنى جامعة448ادبيللبنات البسملة ثانويةعبود علي فالح مريم789291622069055

الطب/بغداد جامعة672علميللبنين الثالثة النموذجية الرصافي ثانويةمحمد هللا عبد منذر محمد790321611010185

للبنات التربية/بغداد جامعة533علميللبنات المستكفي بنت والدة ثانويةعلي الحسين عبد عالء فاطمه791111512089060

الرياضيات/العلوم/بغداد جامعة515علميللبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةرشك صاحب مهدي سيف792131511025032

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة450ادبيللبنين االقصى ثانويةكي شهباز جعفر كرار793131521028041

اللغات/بغداد جامعة424ادبيالشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةماضي محمد جاسم هاجر794131522081012

العلوم/بغداد جامعة494علميللبنين بلد اعداديةعباس علي حيدر علي795181511006064

اللغات/بغداد جامعة415ادبيللبنين بلد اعداديةنصيف جاسم نصير علي796181521006034

واالقتصاد اإلدارة/تكريت جامعة411علميللبنين االهلية العلوم دار ثانويةمحمد احمد محمود محمد797201511030014

الجميلة الفنون/ديالى جامعة392ادبيللبنات القدس اعداديةجواد سالم ثامر زينب798211522110024

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة444علميللبنين المركزية االعداديةعاجل كامل جمال احمد799221511003006

واالقتصاد االدارة/الحمدانية جامعة405علميللبنين  الشيوخ سوق اعداديةضايف حمود عدنان علي800221511035169

العلوم/قار ذي جامعة562علميللبنات االنصارية نسيبة ثانويةعجيل جاسم فالح تماضر801221512199008

االساسية التربية/ميسان جامعة402ادبيالمختلطة الندوة دار ثانويةعنبر صعيب حسن جمال802221521225006

البنات علوم/بابل جامعة462علميللبنات الطليعة اعداديةجابر دينار محمد دعاء803231512088086

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة401ادبيللبنين الشوملي اعداديةكاظم طالب هادي واثق804231521054098

العلوم/ميسان جامعة561علميللبنين النموذجية الثورة اعداديةسلمان حربي فالح مهدي805281511001183

البيطري الطب/البصرة جامعة535علميللبنين االندلس اعداديةاحمد جبار سعد الحسن ابا806281511009001
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العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414علميللبنات االصالة ثانويةمحمد صالح جاسم مريم807281512051053

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة445علميكربالء بطلة ثانويةنعمه هليل عقيل زينب808281512052026

القانون/ميسان جامعة474علميللبنات البيان اعداديةحسن نعمه الزهره عبد سمية809281512078049
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